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Kancleris rezignavo?
Vokiečiai traukiasi Rygos 

fronte
‘Taika apie Kalėdas'-Kerenskis

r Suėmė 8,000 vokiečių
Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Octobcr 
25, 1917. a$ reųuired bv the act of 
October 6, 1917. Į

VOKIETIJOS KANCLE
RIS REZIGNAVO?

' Jo vietą, tur būt, užims 
Buelowas.

MAISTO REIKMENŲ 
PABRANGIMAS.

True translation filed with the post True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., o» Octobei master at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 25, 1917* as reųuired by the act of 
October 6, 1917. , . . • October 6, 1917.

•Bėgiu keturių metų maisto REIKALAUJA VERSTINO .. . . ~ . nn a a trriiA/A rr areikmenų kainos pašoko 
ant 47 nuošimčių.

TARNAVIMO KA
RIUOMENĖJ.

20, ivi jį as reų 
October 6, 1917.

VOKIETIJA KĖSINASI 
UŽGROBT DANIJĄ.

Neramumai Vokietijon

Truc Iranslathni filed with the post- 
master at Cfricago, III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

“TAIKA APIE KALĖDAS” 
— KERENSKIS.

WASHINGTON, spalių 25 
— Su v. Valstijų t. v. darbo 
istatistikos biuras paskelbė 
naujų Skaitmenų apie mais
to reikmenų kainas. Jos ro
do, kad bėgiu pastarųjų ke
turių karės metų, pradedant 
rugpjūčio mėn., apskritai i- 
mant, maisto reikmenų kai
nos pašoko ant 47 nuoš.

Užvis labiausia betgi lupa 
miltų spekuliatoriai. Miltų 
kainos pašoko net ant 230 
nuoš. negu kad buvo pirm 
prasidėsiant dabartinei ka
rei. Toliau seka komai (120 
nuoš.), bulvės (87 nuoš.), 
cukrus (77 nuoš.) ir kiaulie
na mėsa (58 nuoš.).

Medikų sekcija prie gynimo 
tarybos priėmė rezoliuciją

Parduoda jai dalį 
Schleswigo.

. e . r-,
LONDON, spalių 25. —

Medikų sekcija prie nacio-1 Čia gauta smulkmeniškų ži-
nalės gynimo tarybos (Natio ’nių apie Vokietijos pienus 
nal Couhcil of Defense) va-]įgyti pirmenybės Danijoje 
kar laikytame savo susirin- .po dabartinės karės — pave- 
kime Congress viešbutyj pri-|dant Danijai dalį buvusios 
ėmė rezoliuciją, reikalaują-įjos teritorijos šiauriniame 
nčią pravesti verstino karei-|Schlesswige už “didelę pini- 
viavimo įstatymą, sulig ku- gų sumą” ir tūlas tarifo bei 
riuo butų imama karinome-Ipirklybines koncesijas.
nėn devyniolikos metų jau
nuoliai.
Šitą savo reikalavimą medi-'pasiekęs Londoną, kuris, sa

kų sekcija pamatavo nevien ryšyj su Vokietijos pasiuly- 
tik šalies gynimo reikalu, bet j mini Suv. Valstijų pini- 
taipgi ir ta nauda, kurios gus, gautus už Vakarinės 
verstinas tarnavimas sutei
ktų jauniems vyrams, bū
tent, fiziškųjų spėkų išplėto- džiojimų Vokietijos pasiuly- 
jimu, apsukrumu ir pager- mas esąs toks. Danija turi 
bimu savo pilietinių pareigų užmokėt Vokietijai dvide- 
— būtinų demokratijoj.

Vokiečiai pradėjo ofensi- 
vą prieš Italija 

A

Pabrangs laišku siuntimas

Truc translation filed \vitli the post- 
master at Chicago; III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act ofPremjeras sako, kad jeigu

rusu kariuomenė kautus October’6, 1917'.
I

kaip kad pirma kovėsi -^PABĖGO DEŠIMT INTER- 
taika prisiartintų apie Ka
lėdas.

Sulig aplaikytu iš Amsterda
mo pranešimu, Vokietijos 
kancleris, Dr. Georg Micha
elis, pagalios įteikęs savo po
rtfelį kaizeriui Vilhelmui,; 
vadinas — rezignavęs. |

Bėgiu kelių pastarųjų mė-j . z - - v
nešiu opozicija prieš Micha-‘Pre/P^er^s .Kerenskis vakar įbuvo internuoti kartu su ke- 
jlisą laipsniškai augo. Ji! atsišaukė į pasiuntinius, id- šimtais kitų.

NUOfŲ VOKIEČIU.

ATLANTA, Ga., spalių 24 
— Iškastu slaptu tuneliu per 

spalių vienu porį McPhersono ba- 
24. Įspūdinga kalba laiki- vakar naktį ištruko 10 
najame Rusijos kongrese(( vokiečių jūreivių, kurie čia

PETROGRADAS

įdėjo nuo to laiko, kuo-.ant Jie stengtųsi iššaukti gy- - - _ _ _ _ _ _
Cventojuose tą patį sveiką at-. vežti prieš keliatą savaičių iš

; te ir šalyje, kuris buvo šutei- | mano, k;ui’ jk turėjo'dirbti
• -t • • __ .

met socialistai ėmė reika-
Pabėgusieji į čia buvo at-

lauti, kad butų apreikšta Vo-Įsa^()mv^^s supratimą fron- Oglethrope. Oficieriai i • a • • i - . • i i • • ! Th ii* on hMo Liivia hmm oiii-Ai I « .. * ’ _kietijos kares tikslai ir pa-’ . - - - e ,____ 7 ___ ___
siekė visiško griežtumo, kai kęs rusams laikinos pergalės1 prįe kasimo minėto tunelio 
Michaelis apsilenkė su tuo liepos menesio ofensiye. Pre-,^-uoj jLl atvykimo.

mieras, be to, apgailestavo 
dabartinę demoralizaciją ar
mijoje ir užreiške:

“Jeigu musų žmonės

reikalavimu. Pilnutėlis kri- 
zis gi kilo, kuomet Michae
lis ir laivyno ministeris, vi- 
ce-admirolas Cepelle, prane- 
sė apie sukilimą Vokietijos ba»Kt« savo vidujinius gin- 
laivyne, kuriame socialistai čl,s ir stotV suvienytu fton- 
tuoj permatė, jog tai butą gu tu Prieš neprieteliu neužil- 
drios klastos, kurios pagelba 'K*® mes sulauktume taikos, 
Michaelis ir jį remiantįs ju- veikiausia apie Kalėdas. Tai- 
likeriai stengiasi sutriuškint bos, garbingos didžiajai Ru- 

. visokį laisvesnį judėjimą stl respublikai.”

uz-

Tuoj po jų atvykimo.

True translation filed with the post* 
nuister at Chicago, III., on Octobcr 
25, 1917, as required bv the act of 

| October 6, 1917.

NUBAUDĖ SOCIALISTĄ.

Atsisakęs registruotis.

Hovedstaden yra tai vie
nintelis Danijos laikraštis,

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

NERAMUMAI VOKIE
TIJOJE.

Laiškams betgi, siunčia
miems tame pačiame mies
te, pakaks markės už 2 cen
tu, kaip kad ligšiol.

Indijos salas.
Sulig Hovedstaden išva-

simt penkis milionus dol. ui 
Hederslev distriktą šiauri
niame Schlesswige. Sutar-4 ruc translation filed vvilh the post-1 . .

master at Chicago, III., on October tlS tUl’l bllt Užlaikoma pas- 
2a, 1917, as reųuired bv the act of 
Octobcr G, 1917.

FRANCUZŲ LAIKRAŠTIS
APGAUDINĖJŲ CEN

ZORIŲ.

laptyj, kol pasibaigs karė.
Laikraštis aštriai smerkia 

.šį pasiūlymą, užreikšdamas, 
jogei Vokietija Tikisi gaut 
netiktai pinigų, bet ir daly- 

Per keturis mėnesius išleidi- kU, kur padarytų Daniją pri- 
nėta dvi laikraščio laidi. gulminga nuo Vokietijos.

PARYŽIUI — Sustabdys 
tasai franeuzų laikraštis', 
B o n n e t R o u g e, pasi
rodo, turėjęs pasisekimo ap
gaudinėjant cenzorių net per 
keliatą mėnesių—išleidžiant 
dvi paskutini laidi. Vieną 
sulig cenzoriaus įsakymu,

ŠVEICARIJAI STOKA 
VARIO IR NIKELIO.

Gaminasi bronzinius 
pinigus.

BERNE, spalių 25.—Švei-

I^aike kelių pastarųjų sa- _ 
valčių pranešimai iš Berlino mastei- 
nurodė į buvusio Vokietijos 
kanclerio, kunigaikščio Bue- 
lowo,, atsilankymą sostinėn, 
ir jo konferencijas su augš- 
tais \Berlino valdininkais, 
kartu jungdami tai su ta mi
nčių, būtent, kad jam turė
jo būt išnaujo pasiūlytą 
imt kanclerio postą.

uz-

TACOMA,- Wash,, spalių 
24.—Vietos socialistas, Paul 
Haffer, kur savu laiku j)la- 

ičiai paskilbo kaipo Washin- ! 1 VI — i — sz _ • w •|True translation filed with the post- gtOHO Šlovės nuplėšė jas, Šia- 
mastei- at Chicago, III., on Octobcr 'lULTivi cit 111., Ull VJL.IUUV1 1 « .. -e -

25. 1917, as reųuired by the ivl of Mie tapo nubaustas 10 me- 
October G, 1917. nėšių kalėjimo .už nesiregis-
SUĖMĖ 8,000 VOKIEČIŲ. Sravimą sulig parinktino ka

antrą - straipsniais ir neda-lcarijos ^ralė taryba nuta- 
i re išleisti’du milionu bronzi- 
jnių 10-centimų ir tris milio- 
■ nus 5-centimų vietoj iki šiol 

J vartojamų nikelinių ir vari
nių pinigų. Tatai nutarta 
daryti todėl, kad pastaruoju 
laiku Šveicarijai stačiog sti
nga vario ir niekelio. Bron
ziniai pinigai betgi busią pa
naikinta taip greit, kaip 
si ras atsakoma kiekybė 
rio ir nikelio.

leistinomis žiniomis. Pasta-, : 
roji laida, kaip liudijo vienas j 
liudininkas, buvusi slaptai j 
siunčiama j karės frontą irįvt 
dideliam skaičiuje skleidžia-; 
ma tarp kareivių.

riuomenėn ėmimo įstatymu.

Truc translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired bt the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI DAIGOJ A SA
VO OĘICEIRIUS.

su-
va-

Kronprinco pozicijos 
pavojuj.

( ruc translation filed with the post-! 
inastcr al Chicago, III., on October, 
-5. 1917. as reųuired by the act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
RYGOS FRONTE.

PARYŽIUS, spalių 24. — 
Didžiajame savo užpuolime 
į šiaurę nuo Aisne upės fra- 
neužai vakar suėmė trijų 
kronprinco regimentų šta
bus. Jų tarpe randasi žy
mių vokiečių armijos vadų.

Iki šiol imtiniu skaičius 
jau pasiekė 8,000, jų tarpe 
150 oficierių.

Francuzai, neveizint at-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
25, 1917, ps reųuired b y the act of 
October G, 1917.

KAZOKŲ KONGRESAS 
EKATERINODARE.

BERLINAS, spalių 25. —
Oficiaiis vokiečių karės ofi-j kaklaus bombardavimo, vis į 
so pranešimas sako, kad vo-j dėlto, iško savo naująsias 
kiečių pulkai tarpe Daugu-'pozicijas.
vos ir Rygos užlajos pasi
traukė atgal be jokio truk
dymo iš rusų pusės.

Pasitraukimo priežasčių 
nepaduodama. Manoma te- 
čiaus, kad visa tai yra daro
ma tikšlu sutrumpinti vokie
čių liniją šiame sektore.

PETROGRADAS, spalių 
25. — Visuotinas kazokų ko
ngresas Ekaterinodare nu
tarė įsteigti Dono, Astracha- 
niaus, Kaukazo ir kt. apskri
čių kazokų susivienijimą ti
kslu palaikyti valdžios auto
ritetą prie siaučiančią šalyje 
anarchiją.

ANGLŲ FRONTAS BEL
GIJOJ, spalių 25. — Viena
me kasinių, atimtų iš vokie
čių pereitą panedėlį, pasak 
patikėtinų pranešimų, ang
lų kareiviai rado vieną vo
kiečių oficierj, kurį buk nu
daigoję jo paties kareiviai. 
Oficieris rasta surištomis į 
užpakalį rankomis ir sušau
dytas.

True translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired b v the act of 
October 6, 1917.
HOLANDIJA ŽADA MAL 

TINT AUSTRIJĄ.

Siųsianti jai maisto reikme 
nų ir pinigų mainais už iš 
dirbinius.

SUTAIKĖ JRIS ŠIMTUS 
STREIKŲ.

EKSPLIOZIJA COSTA 
RICOJ.

BERNE, spalių 25.—Pra
nešimas iš Viennos sako, jo
gei sulig nesenai užbaigta 
sutartim tarpe Austro-Ven
grijos ir Holandijos, reikale 
produktų apsimainymo, Au
stro-Vengrija sutinkanti pa
rūpint Holandijai įvairių 
reikmenų, jų tarpe medžio

SAN JOSE, Costa Rica, 
spalių 25. — Kilus ekspliozi- 
jai vietos barakuose šešias
dešimts žmonių ant vietos 
tapo užmušta, o devyniosde- 
šimts sunkiau ar lengviau

Truc translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired bv the act of 
October G, 1917.

TŪLA ATLANTIKO 
■ PRIEPLAUKA, spalių 25.— 
f Tūlas Japonų laivas, pri
krautas amunicija, vakar
naktį užgavo ir paskandino sužeista. Ekspliozija kilusi

, kitą laivą, Katahdiną, vežu- pačių kareivių neatsargumu.
C'hicagoj ir apielinkėse.—>sį vieną mil. pėdų džiovintų Barakai ir kalėjimas taipgi 

Giedra; povaliai kįlantijte- pušies lentų. Kartu su lai- apgriauta.
mperatufa. . vu pasigendama ir virėjo. -----------

WASHINGTON, spalių 25 
— Tik-ką pabėgęs iš Vokie
tijos vienas italas darbinin
kas, kuris ten buvo internuo
tas pradžioje dabartinės ka
rės, praneša,, jogei Vokieti
jos žmonės nori taikos ir ti
kisi sulaukt jos sekamą lap
kričio mėnesį. Jisai beto sa
ko, buk darbininkai grasiną 
mesti dirbtuves, ir kad civi
liai Vokietijos žmonės gyve
ną stačiog pasibaisėtinose a- 
pystovose.

________ C_______________________

Truc translation filed wilh Ihc post- 
mastei' at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
OFENS1VĄ PRIEŠ 

ITALIJĄ.

Laimėjo pirmąsias pozicijas

BERLINAS, spalių 24. — 
Vokiečių ir austrų kariuo
menės pradėjo naują ofensi- 
vą Italijos fronte. Tatai šia
ndie paskelbė vokiečių karės 
štabas. Vokiečių ir austrų 
infanterijos šį ryt jau užėmė 
pirmąsias italų pozicijas ne
toli Flitch ir Tolmino ir šia
urinėje dalyje Bainsizza ly
gumos.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
25, 1917, as reųuired b v the act of 
October 6, 1917.
“ITALIJA PRISIRENGUS” 

— ROMA.

ROMA, spalių 24. — Vo
kiečių ir austrų pulkai su
rengti atakai ant italų pozi
cijų. Didžiuma jų yra vo
kiečiai.

Italų karės ofisas skelbia, 
jogei italai yra gatavi pasi
tikt priešo užsimojimą “vi
suomet, ir prisirengę.”

PABRANGS LAIŠKŲ 
SIUNTIMAS.

Nuo lapkričio 2 dienos ant 
laiškų reikės lipinti mar
kė už 3 centus.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
PASKANDIflb SUV. VAL

STIJŲ LAIVĄ.

žuvo dvidešimts keturi 
žmonės.

BUENOS AIRES, spalių 
25. — Pranešimai iš Ispani
jos sako; kad netoli Ferrol 
tapo paskandintas Suv. Val
stijų pirklybinis laivas San
ta Elena. Žuvo dvidešimts 
keturi žmonės.

La Nacion pastebi, jogei 
Santa Elena buvo vienas iš 
užgriebtųjų Suvienytų Val
stijų valdžia vokiečių laivų.

ILLINOIS ANGLIAKA
SIAI SUGRJŽO DARBAN.

Paklausė Farringtono 
grasinimų.

SPRINGFIELD, spalių 25 
— Visose kasyklose, kur bu
vo pertraukta darbai delei 
kilusių nesusipratimų tarpe 
samdytojų ir darbininkų, va
kar darbas pradėjo eiti pap
rastu tempu. Vadinas, pas
tarieji streikininkų likučiai 
sugrąžo darban.

Springfieldo . pranešimas, 
beje, sako, jogei tai atsitiko 
tik ačiū Illinois angliakasių 
unijos prezidento, Farring
tono, sumanumui, kuris, 
kaip žinia, grafino atimt an
gliakasių unijos lokalams 
čarterius — jei šie nenorės 
grįžti darban. Angliakasiai 
taigi supratę jį, ir sugrįžę.

Pasarga balsuotojams
Sekamiems teisėju rinki
mams Chicagoje nebus re- 
gistravimos dieną. Todėl 
kiekvienas balsuotojas, kur 
yra persikėlęs kiton vieton 
gyventi, taipjau tie, kur dar 
pirmą kartą balsuos, tegul 
nueina į Board of Election 
Commissioners ofisą, City 
Hali, ir ten užsiregistruoja. 
Ofisas yra ant 3Čio augšto, 
kambarys 308; atdaras nuo 
9 v. ryto iki 9 vai. vakaro 
kasdien. u
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip ligi spaliu 26 die
nos. Kas to nepadarys, 
rinkimais teisėju lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

Ne tik potėtos, šiusai, por- 
kčiapas ir visi kiti galai gali 
brangti. Tuojau 
ir pačto markės, 
te tatai. Dėdės 
toks ukazas:

Nuo lapkričio novemberio 
2 dienos šių metų ant visų.,

WASHINGTON, spalių 25
— Nuo paskelbimo karės iki 
šiol Suv. Valstijų darbo de
partamento tarpininkai su- tepamąją alyvą. Holandija
taikė 300 nesusipratimų, tar- gaminsianti maistą, 
pe darbininkų ir samdytojų, 
kuriuose (nesusiprat'muo- 
se) buvo įtraukta 700,000 
žmonių tiesioginiu ir 300,- 
000 netiesioginiu budu. Tik
tai keturaisdešimt viename _____ ___ ___
atsitikime federalės valdžios dol. Suv. Valstijų pinigais. į paprastų laiškų, ant kurių 

itaikintojams nepavyko at------------------------ -------------
•siekt tiksloj, gi 100 jų'dar te- SKAITYK IR PLATINK 
berišama.

Kad palengvinus tas tran- 
isakcijas, Holandijos bankai 
turės paskolinti Austrijai 
keturis miliardus (4,000,- 
000) gilderių — miliardą še
šis šimtus aštuonis milionus

pabrangs 
Įsidomėki- 
Semo yra

“NAUJIENAS.”

dabar reikia lipinti pačto 
markė už 2 centu, turės būt 
lipinama markė už 3 centus.
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’ • < L HALSTED STREET
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Telephone Canal 1506

Ublaškomoji kaina: 
nešiotojam* kasdien pri- 

uit t namus, moka:
•avaitet ....................... 12 centų
■Anesiui ......................   50 centų

Vesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
! akla, dienraštis siunčiamas pačtu, 
* )jama išanksto užsimokėjus: Me- 
M 16.00; pusei metų $3.50.

Otar, ne Chicago J, metams $5.00; pu- 
Mt metų $3.00; trims mėnesiams 
<L7i. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
sw kitur užaieniuoM $8.00 metams.

True translation filed with th# post* 
master at Chicago, III., on October 
25, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 191/.

Atsakymas, kurio 
laukia pasaulis.

kurie buvo išleisti belaisvių 
laikymui, ir visos kontribu
cijos, kurios tapo paimtos 
karės laiku, turi būt sugrą- 
ižintos.

13) Pirklybinės sutartis 
nepriklauso nuo taikos su
tarties; kiekviena šalis gali 
elgties savarankiškai savo 
pirklybinėje politikoje, bet 
visos šalįs privalo atmest e- 
konominę blokadą po karės.

14) Taikos sąlygas turi 
nustatyt taikos kongresas, 
rsusidedantis iš delegatų, ku
riuos išrinks žmonės ir pat
virtins parlamentas. Diplo
matams turi būt uždrausta 
daryt slaptas sutartis, ku
rios šiuo yra apskelbiamos, 
kaipo priešingos žmonių tei
sėms; ir todėl neturinčios ve
rtės.
' 15) Laipsniškas nusigink
lavimas ant sausumos ir ant 
jurų ir prašalini 
rėš sistemos.

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos de
legatas, social-demokratas 
Skobelevas paduos šitas są
lygas Paryžiaus konferenci
jai. Jeigu konferencija jas 
priims, tai taika įvyks grei
tai, nes centralių šalių (Vo
kietijos ir Austrijos) vald
žios negalėtų pasekmingai 
joms priešinties, jeigu ir no
rėtų: žmonės nušluotų tas 
valdžias nuo žemės pavir
šiaus.

Bet ar talkininkų atstovai

Apžvalga
o

ŠNIPO
TEISINIMASI.

Rinkimų kova 
New Yorke.

Opiumas ir pasekmės 
jo vartojimo.
Pagal Dr. F. Grafe.

Greitu laiku įvyks Pary
žiuje talkininkų atstovų kon
ferencija peržiūrėjimui ka
rės tikslų.

Ta konferencija yra šau
kiama pagal Rusijos demo
kratijos reikalavimą.

Rusiją atstovaus joje ne 
tiktai valdžia, bet ir Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba. Pastaroji siunčia į 
Paryžių Skobelevą.

Be to, Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos cen- 
tralis pildomasis komitetas 
davė instrukcijas savo dele
gatui į konferenciją, kuriose 
yra smulkiai išdėstyta taikos pritars toms sąlygoms? 
sąlygos. . — -. .

Tos sąlygos yra sekamos: atsakymo laukia šiandie vi-
1) Vokiečių pasitraukimas įsas pasaulis.

milita-

• Tai yra klausimas, j kurį

iš Rusijos ir autonomija Len 
kijai, Lietuvai bei Latvijai.

2) Autonomija Turkijos 
Armėnijai.

3) Išrišimas Alsaso-Lota- 
ringijos klausimo plebiscitu 
(žmonių balsavimu), kurį 
turi suorganizuot vietines ci- 
vilės valdžios įstaigos, kuo
met bus prašalinta abiejų 
kariaujančiųjų šalių armi
jos.

4) Sugrąžinimas Belgijai 
senųjų jos rubežių ir atlygi
nimas jos nuostolių iš tarp
tautinio forydo.

5) Atstatydinimas Serbi
jos ir 
kiu-pat atlyginirhu. Serbijai 
turi būt duota prieit prie Ad- 
riatiko juros. Bosnija ir 
Hercegovina turi būt auto
nominės šalįs.

6) Tie Balkanų apskričiai, 
delei kurių nėra susitaikymo 
(tarpe kariaujančiųjų), turi 
laikinai gaut autonomiją, 
kad paskui jų likimą nusprę
stų plebiscitas (žmonių bal
savimas).

7) Rumunijai turi būt su
grąžinta senieji josios rube- 
žiaj tąja sąlyga, kad ji pri
pažintų autonomiją Dobru- 
džai ir pripažintų lygias tei
ses žydams.

8) Autonomija italų pro
vincijoms Austrijoje, kad pa 
skui jų likimą nuspręstų ple
biscitas.

9) Sugrąžinimas visų Vo
kietijos kolonijų.

10) Atstatydinimas Grai
kijos ir Persijos.

11) Neutralizavimas visų 
sąsmaugų, vedančių į vidu
rines juras, o taip-pat Suezo 
ir Panamos kanalų. Plaukio
jimo laisvė pirklybiniems lai
vams. Panaikinimas teisės 
torpeduot pirklybinius lai
vus karės laiku.

12) Visos kariaujančiosios 
šalįs turi atsisakyt nuo viso
kių kontribucijų arba pini-

jos, su to-

Už ką jus 
balsuosite?

Už ką jus balsuosite lapk
ričio 6 d.: už socialistus, ar 
už jų priešus?

Balsuodami už socialistus, 
jus balsuosite už darbininkų 
klesos atstovus. Balsuoda
mi už socialistų priešus, jus 
balsuosite už darbininkų kle
sos išnaudotojus.

Balsuodami už republiko
nų ir demokratų bloko kan
didatus į teisėjus Chicagoje, 
jus balsuosite už tai, kad tei
smas butų pavartojamas 
prieš darbininkus; jus bal
suosite už “indunkšenus”, už 
baudimą streikininkų, už tei
sėjų savavaliavimą, už darbo 
žmonių niekinimą ir skriau
dimą teismuose.

Balsuodami už republiko- 
nus, demokratus, “fuzionis- 
tus”, “piliečius” arba kito
kiais vardais pasivadimisius 
buržuazijos kandidatus ki
tuose miestuose, jus balsuo
site, kad tų miestų valdymas 
paliktų kapitalistų rankose; 
kad gyvenimo reikmenų kai
nos eitų brangyn; kad be
turčiai šaltų ir badautų; kad 
policija vaikytų ramius žmo
nių susirinkimus; kad butų 
trempiama žodžio ir spaudos 
laisvė. '

Balsuodami už socialistų 
kandidatus, jus balsuosite už 
teisybę teismuose ir miestų 
administracijose, už geresnį 
darbininkų būvį, už laisvę ir

Kiekvienas balsas už soci
alistus bus protesto balsas 
prieš tas skriaudas ir bėdas, 
kurias šiandie kenčia pasau
lis. ;

Taigi pagalvokite ir nu
spręskite, už ką atiduot savo 
balsų .6 d. lapkričio.

SKAITYK IR PLATINK
«XT \TTTTTMAq ”

Jonas J. Romanauskas, tas 
pats paukštis, kurio skundas Ex- 
eter Boro policijai buvo paskelb
tas vakarykščiame “Naujienų” 
numeryje, mėgina pateisint savo 
šnipiškus darbus, šv. Juozapo 
“Darbininkų Sąjungos” (kurios 
sekretorium jisai yra) organe, 
“Darbininke”, jisai rašo:

Mano veikimas visados bu
vo atviras ir yra1 visiems atvi
ras. Nieko neturiu ir nenoriu 
slėpti. Paprastai piliečiai bile 
kokios šalies turi sau už prie
dermę remti savo valdžią. Tas 
nėra jokis šnipavimas. Ypač 
šiais laikais, kada karė yra 
paskelbta, kada tūkstančiai 
ein ir savo galvas guldo, kad 
palaikius savo šalies garbę ir 
valdžią, mes jos piliečiai, ku
rie čia pasiliekame, turime iš 
visų savo pajiegų padėti val
džiai visur, kur ir kada ta val
džia musų pagelbos reikalau
ja. Ir tas, kuris nepadeda 
valdžiai ir eina prieš ją kares 
laike yra tikras išgama ir iš
davikas.

Suvienytos Valstijos reika
lavo, kad aš atlikčiau savo 
pricctcrmę kaipo pilietis ir tą 
priedermę aš visados steng
siuosi atsakančiai atlikti. Ir tą 
dariau viešai. Ji reikalavo 
mano pagelbos prie apgarsi
nimo Laisvės Paskolos, prie 
užlaikymo tvarkos ir tam pa
našių darbų ir niekados neat
sisakiau patarnauti tai šaliai, 
kuri man daug davė. Bet tas 
mano darbas yra atviras ir 
viešas ir neturiu noro ir rei
kalo jo slėpti.
Šitaip viešai prisipažinęs, kad 

jisai skaito savo pareiga užsiiint 
šnipinėjimu ir talkininkaut po
licijai, tasai klerikalų “veikėjas“ 
mėgina ve kaip apšmeižti socia
listų laikraščius:

Kada nusprendžiau — sako 
jis — šiuos kelis žodžius pa
rašyti, tai skaitant šios dienos 
laikraščius, patėmijau jau po
rą eilučių anglų spaudoje, ku
rios gal duos mums suprati
mą apie tą paslaptį, kurią kai- 
kurie lietuviški laikraščiai no-* 
ri užlaikyti.

“Boston Post editoriale skai 
tome:

“Vokiečių propaganda Su
vienytose Valstijose yra taip 
nesąžininga, kaip ji yra priga- 
vinga. Ji yra varoma pacifis
tų, prieš-konskripcijistų, soci-

Socialistai tikiti laimėti per
galę. Atsišaukia į kitų mie

stų draugus pageltos.

mis, pagarsėjusiomis savo dvo 
kiančiu kvapsniu.”

“Boston Traveller” paskel
bia United Press telegramų,

New Yorke verda didžiausia 
politinių partijų kova. Tame 
kapitalo centre senųjų partijų— 
republikonų ir demokratų poli
tinės mašinos, mato didelį sau 
pavojų ir daro visa, kad savo 
kailį geibėjos. IŠ antros puses, 
socialistai, nors jiems įvairiau
siais budais trukdoma, deda vi
sas savo pajiegas ir veda tokių 
smarkių kampanijų, kokios New 
Yorkas dar niekados, tur tot, 
nėra matęs.

Ir jie turi didžiausio pasise
kimo. Žmonės eina su jais — 
plačiau šie j i darbo žmonių sluog 
sniai eina su socialistais — ten, 
kur tik socialistų agitacija gali 
pasiekti.

Suprantamas dalykas, kad to
kia kampanija reikalinga ne tik 
žmonių, bet ir ypatingai — pini
gų. O socialistai pinigais nieka
dos nebuvo turtingi. Tat nau- 
jorkiečiai draugai gyvu balsu at
sišaukia į kitų miestų socialistus 
ir jiems užjaučiančius žmones 
prašymu padėti jiems toje ko
voj pinigiškai. Ligi rinkimų dar 
pusantros savaites, ir tas pasku
tinis laikas turi būt sunaudotas 
dar stipresnei, dar energinges
nei kampanijai, o tuo tarpu ka
mpanijos fondas išsisėmęs.

New Yorko socialistų rinki
mų Kampanijos Komiteto atsi
šaukimas skamba:

“Į visus laisvės draugus:-
“Paskutinėm dviem savaitėm 

Nww Yorko miesto administra
cijos rinkimų kampanijos situ
acija urnai paėmė visai kitokių 
išvaizdų. Šiandie ir republikonų 
ir demokratų vadai jau pripažį
sta, kad socialistų kandidatas 
Hillųuitas busiųs, turbut, išrin
ktas majoru!

“Draugai darbininkai, supra
skite, kų tai reiškia — didžiau
siojo pasaulyj miesto majoru iš
rinkti socialistų. Pagalvokite 
tik, kų tai reikštų visai žmoni
jai šiuo skaudžiu momentu, ka
da viso pasaulio žmonės trokšte 
trokšta kares galo.

“Išrinkimas socialisto Hilląui- 
to garsiu aidu suskambėtų visa
me pasaulyje ir užduotų smūgį 
visiems tikros demokratijos prie 
šams. x

“Hillųuitas turi būt išrinktas. 
Ir jis bus išrinktas, jeigu mums 
pavyktų surinkti $100,000 (tai 
tik dalelė to, kų kapitalistinės 
partijos savo kampanijai išlei
džia). Turėdami priemonių 
mes galėtume pabaigti kampani
jų tokiu sprendžiamu mušiu, 
kad išeitume pilnais pergalėto
jais. O ta pergalė visai čia-pal.

“Draugai, darbininkai! ši ko
va tai jųsų kova taip lygiai, kaip 
ir musų. Mes kovojame už spa
udos laisvę, už laisvę žodžio, už 
^minties laisvę — ne liktai New 
Yorke, bet visoj šalyj! Jeigu mes 
laimėsime, tos pražudytos lais
vės bus sugrąžintos visiems, nes

tai sukietėję

“Vokietija siunčia šiandien 
S didžias pinigų sumas į visus 

kraštus, kad pavergus žmonių 
opiniją. Pagal teisingų žinių 
ji'jau šiam darbui išleido arti 
$80.000.000. Didžioji dalis tų 
pinigų yra vartojama papirki
mui svetimtaučių spaudos. 
Keletas atsitikimų buvo, kur 
vokiečiai visiškai papirko lai
kraščius ir juos valdė slapta. 
Taipgi didžios sumos pinigų 
yra išleistos palaikymui agen
tų, kurie varo agitaciją dėl 
taikos.” |

Tai-gi man teko kalbėti su 
vienu žymiu amerikonu, kuris 
sakė, kad jis tikrai žino, kad 
vokiečiai išleido Suvienytose 
Valstijose nuo pradžios karės 
suvirš 27 milijonus dolerių 
savo propagandai papirkti lai
kraščius ir pasamdyti agitato
rius. Prie to dar man yra ži
noma iš tikrų šaltinių, kadį 
kaikurie lietuviški laikraščiai 
gavo dalį tų Vokietijos pinigų. 
Matdte, tag policijos bernas 

drįsta dar prikaišioti parsidavi
mus tiems laikraščiams, kurie, 
iškėlė i aikštę niekdatybes. šito-> dviejų šimtų penkiasdešimts 
kiė paukščiai visados stengiasi (tūkstančių (2,250,01X1) dofe- 
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didžiausiojo pasaulyj miesto 
žmonių balso.

“Pagelbėk!te mums pinigiškaį, 
idant musų kampanija nenutru
ktų dėl grašio stokos.

“Mezliavas siųskite urnai ad
resu: Socialist Party, 7 East 15th 
St., New York, N.Y.”

TRAUKIA ATSAKOMY
BĖN ANGLIAKASIŲ 

UNIJĄ.

FORT ŠMITH, spalių 24. 
— Bache-Denman kasyklų 
kompanija traukia atsako
mybėn United Mine Wor- 
kers uniją. Reikalauja at
lyginimo už “pradarytus nuo
stolius”. — dviejų milionų

 ■ *
Nors opiumas yra savaimi 

tikrais nuodais ir turi savyje vi
są eilę nuodingų augmeninių 
elementų, jis visgi virto pasau
linės pirklybos produktu; pir
miau jį variojo vien medicinos 
tikslais, bet laiku bėgant jo var
tojimas virto pavojingu įpro
čiu. Opiumas
pieninės sultįs paprastos nami
nės aguonos, ištekančios lašeliais 
įpjovus aguonos galvukę. 
Aguonos gimtine, kaip ir vieta, 
kur pirmiausia pradėta vartoti 
opiumą, yra Persija; dabar 
aguonas išgavimui opiumo au
gina Turkijoj ir Mažojoj Azi
joj, bet daugiausia — Indijoj ir 
Chinijoj. Aguonos jau ąenovėj 
buvo žinomos savo migdimo 
ypatybe; aguonų pienas buvo 
vartojamus kaipo vaistas jau 
Gippokrato ir Feofrato, bet pa
čios ankstyviausios žinios apie 
opiumą atsineša prie pirmo 
šimtmečio po Kr. gimimo, taip 
kad Homero veikale Elenos siu- 
limą savo georjams aguonų sul- 
ties su vynu, nutildymui pykčio 
ir kančių, reikia skaityti išmis
ta.

Svarbiausia ir indomiausia 
(taipgi ir medicinos žvilgsniu) 
sudėtine dalimi opiumo yra 
morfinas, * kuris, kaipo pirmas 
alkaloidas, buvo išgautas iš opi
umo 1805 m. vokiečių aptieko- 
riaus Setucmerio. Opiumas 
turintis daugiausia morfino 
gaunamas iš Mažosios Azijos, o 
Europoj — iš Makedonijos, kur 
auginami didžiausi aguonų lau
kai. Kada karštis sumažėja, ne
priėjusios aguonos galvelės 
įpjaunamos galu aštraus peilio 
perpendikuliariai stulpeliui, bet 
niekad neperpjaunama galvelės 
siena. Iš įpjovimų pradeda var
vėti baltos nuodingos sultįs, pa
našios į tirštą pieną, kurios tuo
jau# sukietėja ir pamaži darosi 
gelsvai-raudonos. Ant rytojaus 
jas atsargiai nuima nuo augaloir 
padeda ant aguonos lapo. Iš su
rinktų šmotelių darosi blineliai, 
kuriuos vynioja į aguonų lapus. 
Dalykas tame, kad galvelės sie
nose yra ypatingos pailgos Riet
ies, kurios nupuolus žiedo lape
liams, bet dar vaisiui nepri
brendus prisipildo sultimis. 
Kuo labiau bręsta vaisius, tuo 
mažiau sulčių. Įpjovimas gal
velės nekenkia pribrendimui vai
siaus: grūdeliai kaip ir papras
tai būna iškrečiami galvelei pri
brendus. Opiumo blineliai 
džiovinami pavėsyje, sudedami 
į mažus maišelius ir paskui į 
krepšius ir išsiunčiami į Smir
ną, Konstantinopolį ir Saloni
kus. Opiumo blineliai iškloja
mi sausais rūgštimais, kadangi 
jie kitaip lengvai sulimpa. Ma
žoji Azija kasmet duoda apie 
400.000 kilogramų opiumo. 

1 švieži blineliai būna minkšti, 
limpantįs, gelsvai-rusvi. Sausi 
blineliai—kieti, laužiant subįra 
grūdeliais, tamsiai rudi. Opiu
mas yra kartus, turi stiprų nar- 
kotišką kvapsnį. Labai tankiai 
prie jo primaišo įvairius daly
kus - sutrintas aguonų galve
les, miltus, tankiai aprikosų ir 
figų, taipgi įvairios rųšies gu
mą. Apart to, tankiai geresnį 
opiumą maišo su prastesniu, 
svarsbiausia, kad gavus reika
laujamą medicinos kiekybę mor- 
finos (10- 12%), iš paprastai 
turinčio jos daugiau opiumo.

Opiumas, išdirbamas Persi
joj, paprastai ten-pat ir y suvar
tojamas, nes persai — dideli opi
umo mylėtojai. Persų opiumas 
parduodamas šmoteliais, pana
šiais į bako lazdutes, ar į var- 
suotą popierą suviniotomis pli- 
telėmis. Tas opiumas pasižymi 
gelsvai-rusva spalva gu žalsvais 
šešėliais ir paprastai būna su
maišytas su medum ar cukru.

Labiausia išsiplatinęs opiumo (
gaminimas pakraščiais Gango ko patarnauti progresyviam vei- 
upės ir apielinkėse šventojo mie- kiniui.
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galijoj pati Anglijos valdžia mo-jsavo pasitenkinimą audringais 
nopolizavo opiumo išdirbystę, 
nešančią jai milžiniškus pelnus;
Anglijos valdininkai alkilai dabo
ja auginimą aguonų, nuo jų pu
sėjimo iki nuskinimui. Pieti
nės ir vakarinės Azijos gyven
tojai, kaip abelnai visos mongo
liškosios ir Mala j aus rasės, yra 
dideliais opiumo mylėtojais. 
Opiumas, anglų išdirbtas prie
kinėj Indijoj, yra siunčiamas iš
imtinai į Chiniją. Iki pusės devy
niolikto šimtmečio chiniečiai 
vartojo opiumą tik kaipo vaistą. 
Tuo, kad dabar opiumo vartoji
mas taip išsiplatino Anglijoj ir 
tapo nelaime, žudančia visą ša
lį, chiniečiai gali pasidėkavoti 
tik “kultūriniam darbui” anglų, 
kurie į tą šalį opiumą išpradžių 
gabeno slapta, o paskui ir su 
ginklu rankose užkorė jiems tą 
baisų nuodą. Delei to jau prieš 
anglų-chinų karę, nežiūrint 
smarkaus chiniečių valdžios už
draudimo įvežti opiumą, opiu
mas pasiekė visus Chinijos gy
ventojų sluogsnius — jau tada 
įvežimas siekė du milionu kilo
gramų opiumo. Po karės jis pa- 
sitrigubino ir dabar duoda kas
met Anglijos valdžiai 160 milio
nų markių gryno pelno.

(Bus daugiau).

aplodismentais. •
Pasibaigus prograinui tęsėsi 

šokiai. Apskritai, šio vakaro 
publika jautės geram upe. Mat 
musų progresistės moka susi
gaudyti tinkamesnius aktorius ir 
aktores, ir už tai jos — bravo.

—Scenos Mylėtojas.

RACINE, WIS.

UŽėjųa ilgiems rudens vaka
rams visi subruzdo veikti. Vie
ni rengia teatrus, kiti mokinas 
dainuoti, treti lanko vakarines 
mokyklas. Visos draugijos rū
pinas kiek galint daugiau suren
gti paskaitų ir pramogų vakarų.

SLA 100 kuopa, duodama ge
ro darbo pavyzdį kitoms drau
gijoms, pirmutine rengia pas
kaitas 26 ir 27 d. spalių Union 
Hali, o po paskaitų, tai yra 28 d. 
spalių, bus surengtas linksmas 
draugiškas vakaras.

Paskaitos 26 ir 2 7d. bus labai 
naudingos. Skaitys daktarai iš 
Chicagos apie sveikatą. Vietos 
lietuviai neturėtų praleisti geros 
progos pasimokinti, pasisemti 
naudingų žinių apie sveikatos iš
laikymą. —M. Kasparaitis.

IND1ANA HARBOR, IND.

Korespondencijos SLA. 185 kp. prakalbos.

COLLINSVILLE, ILL.

Motery krutėjimas.

Spalių 21 d. čia įsisteigė L. M. 
P. Susivienijimo kuopa iš aštuo- 
nių narių.

Į naujos kuopos valdybų įėjo 
Šios narės: pirmininkė M. Kati
liene, susinėsimų—turto sekre
torė M. Steponavičienė, iždinin
kė M. Karpavičienė, knygė O. 
Baronienė.

Linkiu kodidžiausio pasiseki
mo naujai kuopai. Nėra abe
jonės, kad trumpu laiku fcuopa 
turės nemažų skaitlių narių, nes 
Collinsville yra nemaža veiklių 
moterų. Tos, kurios jau prisi
rašė prie L. M. P. S. vietinės na
ujos kuopos, yra veiklios mo
ters, jos mokės pabudint ir savo 
sesutes prie žengimo pirmyn. 
Organizacija — tai vienintelis 
kelias pasiliuosuoti iš tarptau
tinių kapitalistų trusto retežių.

—Laisvės Mylėojas.

ROCKFORD, ILL

Iš rengimo vakarų.

Prasidėjo vėl žieminis 
nas, o su juo ir musų scenos my
lėtojams darbymetė. Spalių 13 
d. Liet. Mot. Progr. Sus. 5-ta 
kuopa surengė gražų vakarą. 
Scenoje buvo statoma vieno vei
ksmo komedija “Geriau vėliau 
negu niekad”. Nors komedijos 
turinys neduoda nieko ekstraor- 
dinario, vietok aktorių viduti
niškas lošimas ir veikalo sveika 
humoristika publiką galėjo pil
nai patenkinti. Bene geriausiai 
lošė A. Akilaitis, Bandito rolėj. 
Jo surembėjusio senio typas, jo 
mokėjimas scenoje laikyties ga
na gerai atrodė. Neblogai lošė 
ir A. Kruvclis, Kazio Tautkaus 
rolėj, nors jis dar tik pirmą sy
kį pasirodė scenoj. Jonas Ki
kilis (AlviUis), tai senas akto
rius, pasižymėjęs komedijų lo
šime; jo figūra, mimika ir Kuo
sas judėjimas visados publiką 
skaniai pajuokina; tik gaila, kad 
šį sykį rolę jis nepergeriausiai 
mokėjo. Mat, aplamai, visur 
senesnieji aktoriai taip sako: 
“tegus tik kiti išmoksta, o man 
tai baikos”. Bet toks manymas 
nevisai teisingas.

Beto buvo ir pamarginimų. 
Sulošta dialogas “Kapitalistas ir 
Šmėkla”, ir P. Sideravičienei pi
anu akompanuojant, P. J. Bece- 
vičius sudainavo apie tris dai
neles solo. P. J. Becevičius yra 
vienas gabiausių vietos solistų, ir 
prie kiekvienos progos neatsisa-

sezo-

Spalių 21 d. čię jvyko prakal
bos, surengtos SLA. 185 kp. Kal
bėjo adv. Kaz. Gugis iš Chicagos. 
Kalbėjo apie švietimos reikalą, 
taipjau papasakojo apie organi
zacijų Vertę ir kad kiekvienas 
žmogus turėtų būti apsi s 
kokioje nors organizacijoje'. Pa
baigoje savo kalbos kalbėtojas 
ragino.žmones rašyties prie di- 
džiausids lietuvių pašalpines or
ganizacijos Sus. Lįet. Am., nes 
lietuviam# geriausiai tinka sava: 
organizacija, kadangi joje vis
kas atliekama mums prigimta ir 
suprantama kalba. Pasak d. K. 
‘Gugio, kiekviena moteris turė
tų laikyti savo priederme, kad 
apdraudus Susivienijime Lietu
vių Amerikoje netik savo vyrą 
bet kad apsidraustų pati ir savo 
vaikučius, nes tik tokiu budu nu
lydėtus vyrą ar kūdikį į kapus 
gali sumažinti sau rūpesčių ir 
skurdo.

Adv. K. Gugio kalba klausy
tojams gerai patiko. Tik gaila, 
kad dėl kažinkokios priežasties 
publikos nedaug teatsilankė. Gal 
būt daugelį sulaikė šaltas oras, 
ar užkenkė draugijų susirinki
mai, nes tuo pačiu laiku kaiku- 
rioš- draugijos turėjo savo mi
tingus. Bet tai nieko, Daugelis 
atsilankiusiųjų paėmė konstitu
cijų, kad susipažinus su SLA. ir 
klausinėjo apie brangumą įsto
jimo.. Suteikus jiems informa
cijas pasižadėjo pribūti ant se
kančios kuopos susirinkimo ir 
įsirašyti.

Literatūros parduota 
doleriu.

Užbaigimui apdraudos ir svei
katos savaitės darbo SLA. 185 
kp spalių 28 d. rengia pasilink
sminimo vakarą. Tikimės, kad 
žmonės parems skaitlingai lan
kydamiesi. —Stepo Vaikas.

u

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

St. Louis Liet. Sūnų ir Duk
terų Dr-ja stoja L. D. Ta- 
ryton.
St. Louis, Mo. Vietos Lietu

vos Silinų ir Dukterų Draugija 
laikė savo susirinkimų spalių 21 
dienų. Susirinkime tapo per
skaitytas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos sekreto
riaus laiškas, kvietimu steigti 
vietos L. D. Tarybų. Draugijos 
susirinkimas nutarė prisidėti 
prie tos visuotinosios Amerikos 
lietuvių progresyviųjų darbinin
kiškų organizacijų organizaci
jos ir išrinko komitetų, kuris rū
pinsis pajudinti ir kitas vietos 
draugijas ir kuopas, kad butų 
galima suorganizuot vietos Lie
tuvių Darbininkų Tarybų.

U'jn
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Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozltorią, 
kuriems sunku atPikti savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų. . , ' i

Del parankumo tokių dopozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras PanedėHo vakarute iki 8-val.

Mušu apsaugoti nttteą Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,000.00. ' > F

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.**

La Šalie ir WasMngton gat *. (Prieš City Hali).

Skaitytoju Balsai
. ——— — — — — — — — — i

(C/ž Išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.}

imi pamato “Tėvynę” traukti į 
valdišką teismą. Tos rezoliuci
jos mos netalpinome, pranešda-

Tckphone Yards 6492

1 • 
————■■■ i JeUli

- - — — — - - - ___

asai

Daktaras

eną.

Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Jeigu Tau skauda Ays, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,_ J
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart asl 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų’aktų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Registruota Akušerka
.3* i “ ■

Mrs. Antanina Shaska
. .. ’ j

Turiu patyrimą moterų Ilgose. Tei-
• slrtgai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero uMbinrgji- 
mo ligoje sav^s ir savo Icudikio, at- 
smaukite i A. Shusho. nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną l 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St, ChkBgo.

REIKALAUJI AKINIŲ

AKIU SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platfs Aptiekos 2-ras augštas.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėtom nuo 9 ryto iki 12 di 

Tel. Canal 5335

WISSIG,
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tęl, Canal 8263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS • 
Ant Durų, L.ntų R.mų I, Stoginiu PaplorM 

CARR BROS. WRECKING CO.
>003 3039 S. Halsted St, Chicago, IR

1

Vyriški DrapanyBargenai 
^Nauji neatimti, daryti nnt užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50. dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nau*ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1115 S. Halsted St.. Chicago, HL

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Rusiškai-Lenkiškas 
LigoiMs

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nerniotumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gvdome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite 4 mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją j jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd, Chicago

nors naudingo padaryti ir lietu
viams. Išpradžių buvo apsiim
ta keliauti, tečiaus paaiškėjus, 
kad toki kelionė turėtų būti sla- mi Komisijai priežastis ir paaiš- 
pta, važiuoti atsisakyta todėl, Įtindami “Tėvynėje” (žiur. No. 
kad žcmiąps pasirašęsis (V. K. 
Račkauskas (niekados jokio sla
pto valdiško darbo nėra dirbęs 
ir ateityje nemano dirbti. Ponas 
Pilėnas tuokart kalbėjo (Rač-

39). Netalpinti rezoliuciją nu
sprendėme abudu, žemiaus pa
sirašiusiu, pasitarusiu sulig to ir 
su geri). SLA. prezidentu, buvu
siu redakcijoje 10 d. rugsėjo, 

laikraščiuose pilna yra polemi- kauskui) ir ajne tai, kad taip iš- Nepatalpinimas rezoliucijos “Te 
vynėje” jtik-gi neuždraudžia tal
pinti ją kituose laikraščiuose. 
Prie to “Tėvyne”, žinodama, jog 
nei Komisijos, nei kas kitas ne
turi teisės neteisingai (ar be pri
rodymą) įtarti žmones (šiame 
atvejyje Au B. Strimaitį, O. A- 
lytiene ir A. Rimką), negali sa
vo skilčių tokiems raštams pa
vesti ir tuomi pastatyti pavojun 
žmonių garbę ir laikraštį.

Su ištarimu savo žodžio mes 
nesiskubinome, nes laukėme, iki 
bus mums atsakyta į rdkalavi- 
miį, paskelbtą prie p. K.. Sliu- 
po straipsnio. Ne mes ką įta
rėme ir ne mes galėjome ką tei
sti arba teisinti. Bet, nuėjus da- j 
lykams jau taip toli, kad visais ; 
pakampiais nesiliaujama pletkas 
nešioti, visokius ligotus spėlioji
mus daryti ir visą nebūtą “par
sidavėlių” istoriją panaudoti pa-1 
rtijų ginklu — nebegalima ty
lėti* Musą tėvynei stovint ant 
kranto prapulties, kuomet reikia 
visą tautos jiegą didžiausio į-Į 
tempimo jos gelbėjimui, - 
są veikėjai tiktai ardymo ir grio
vimo darbui pasišvenčia, atiduo
dami savo spėkas ne išnašiam 
darbui, bet “naujienoins” ir “ple 
tkoms”. Ar ne laikaS^tsipcikė- 
ti? Ar ne laikas pamąstyti, jog 
žaidimas žmonių garbe ir geru 
vardu yra prasižengimas, kokią 
nedaug tėra? Ar ne laikas?

Visuomenės labo delei mes 
kviečiame: liaukitės, broliai, žai
dę ir aikvoję savo brangias spė
kas. Lietuvią tautai reikia ne 
nesutikimų, ne barnių, ne žais
lų, bet sunkaus darbo su dideliu 
pasišventimu ir savęs atsižadė
jimu.

Ir musų žodis “parsidavėlių” 
klausime.

Per porą jiAstarųjų menesių

AKIUI
EXPERTAS

Jūsų Akys gali reikalauti 
gydymo, arba akinių, lien 
galėsime jtnns ’pėmakytK 
kaipo gydytojas ir chirnr-. 
gas.

20 Metę Patyrimo Gydyme AKIŲ LIGŲ
Daug kčblumų yra priežaačia akių ligų. Akių įtempimas atd- 
epia | nervų sistemą ir vargina ivairius kūno oraanus ir vra nri*.Ikos delei “parsidavėlių” ir “šm- keliavusiems žmonėms alianlai 

pų”. Įveliama ir musų* žemiau įsteigę tuo tikslu, pagal p. Pilėno 
Į pasirašiusiųjų, vardai. Tos po- ’ rekomendaciją, ir tam tikrą fo- 
lemikos jau taip toli nuėjo, kad t Ddą, skirsią pinigus žmoniškam 
kaikurie laikraščiai visą tą ”šni- pragyvenimui, nesą kitaip nesą 
pų istoriją” pradėjo panaudoti galima, nes musų veikėjai yra 
kaipo įrankį savo partijos kovai biedni ir gyvena tiktai iš to, ką 
su vidurine sriove ir nesidrovi 2 uždirba.
įtarinėti atskirus asmenis, netu-

I redami jokio pamato. Ačiū tai' j°je V. K. Račkauskas nematė 
polemikai, svarbiausieji musų 
darbai—'rinkimas auką nuken-

I tėjusiems dėl karės ir Lietuvos 
neprigulmybės reikalams—truk-

I (loma: kaikurič laikraščiai ir 

veikėjai nebeturi laiko tiems pra
I kilnieihs darbams, perdaug atsi
davę “šnipų” gaudymo ir jieš- 

Į kojinio žaislui^ Laikas butų jau 
Į apsižiūrėti ir liauties nerimtą 
I darbą dirbus.

Mes, žemiaus pasirašiusieji, 
Į šičion duosime keletą paaiškini- 
Į mų vadinamoje “parsidavėlių 
istorijoje”; pridėsime taip pat ir 
savo ypatišką nuomonę sulig tos 
istorijos.

Ponas K. Pilėnas, musų nuo
monė apie jį ir jo lankymasis 
SLA. ofise. — Poną K. Pilėną

Į mes pažįstame nuo kelių metų. 
Jo santykiai su ofisu buvo san
tykiais pažįstamo ir nario orga
nizacijos, užlaikančios tą ofisą. 
Jo pasielgimuose ir kalboje mes! 
niekados nepastebėjome jokio 
nekorekiškumo sulig lietuvių 
tautos ii’ jos ateities. Matoma 
buvo ne kartą, kad jis Įįiipinosi 
informuoti anglų spaudą apie 
lietuvius ir jų politinį bruzdėji
mą, —tuo tikslu, kaip manome, 
jis darydavosi vertimus straips
niu iš liet, laikraščių (“Liet^į 
vos,” “Tėvynes,” “Ateities” ir 
“Vien. Lietuvninkų.”) Tokiame 
darbe mes nematėme nieko blo
go, nes mums atrodė ir atrodo,

šitokioje p. IMlčno propozici-

..n/ — iiiciancnonjos — Širdies — kepenų ir inkstų kėk

a*ys? Ar auga kas ant jūsų akių arba vokų? sta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ar jus pagaunate greitai šalti? 
ha Jūsų ausyse arba jums apkursta ausys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus kankina viršminėti 
mai. •

apie mus ir apie musų bruzdė
jimą, jei norime, kad anglams 
butų žinomi musų tautos po
litiški reikalavimai. Tame mes 
nematėme, kad p. Pilėnas butų 
norėjęs netikusiai nušviesti lie
tuvių klausimą; nemanėme taip 
pat, kad jis butų norėjęs arba ir 
manęs lietuviams kenkti.

Ponas K. Pilėnas, kiek*mums 
buvo žinoma iš jo paties žodžių, 
turėjo valdišką vietą prie Ang
lijos valdžios. Kokią jis turė
jo vietą, kokios buvo vietos pa
reigos — mes nežinojome ir ne
manėme esant reikalingu tuo da
lyku rupinties: daug kas turi 
valdiškas vietas, ir niekas musų 
neklausinėja apie pareigas, su
rištas su tokiomis vietomis.

Dabar yra patvirtintos ir varto* 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur j išsiun
čiame dykai. *’ 1

tarp & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, RL'

, PIRK SAU visas Plutnbavojimul reik- A' 
I mente tiesiai uė “ubolesale” 'kainas. I 
t Mm pardviovime visiems. {

Kalbama lietuvilkal

ir redakcijoje — p. K. Pilėnas 
apsilankydavo, kaip, pvzd., ap
silanko ir kiti SLA. nariai. Ta
me ir-gi nieko blogo mes nema
tėme ir negalėjome matyti, nesą 
nemanėme, 'kad p. Pilėnas butų 
turėjęs kokius blogus tikslus. 
Pagalinus, jo atsinešimas į lie
tuviškas organizacijas rodė jį e- 
sant joms prielankiu. Uždrau
sti S. L. A. nariui užeidinėti į 
SLA. ofisą nei ofiso vedėjas Se
kretorius. nei redakcija neturėjo 
teises ir negalėjo, — ak-gi ir ne
buvo tame matomą priešasčių. 
Ar p. Pilėnas buvo iki tam laikui 
padaręs ką blogą lietuviams, — 
mes neturėjome jokių žinių, tad 
ir nebuvo galima elgties su juo- 
mi, kitaip, kaipo su pažįstamu ir 
SLA. nariu.

Kalbinimas keliauti Rusijon. 
— Vieną iš žemiaus pasirašiusių 
(V. K. Račkauską) p. K. Pilėnas 
kalbino urnai iškeliauti j Petro
gradą aliantų lėšomis ir tenai lie
tuvių spaudoje bei draugijose 
darbuoties, kad rėmus provizio- 
nalę valdžią ir buvus naudingu 
lietuvių reikalams, —- nęsa, re
miant Anglijai, Franci j ai ir Suv. 
Valstijoms, nebūtų sunku ką-

nieko blogo, — dirbti apsaugoji
mui to, ką laimėjo Rusijos re
voliucija ir dirbti lietuvių naudai 
negali būti blogu dalyku. Prie 
to p. Plieno buvo kalbama, jog 
aliantų valdžios jokių instrukci
jų nemanačios duodi — visas da
rbas paliekama gerai valiai ir 
iniciatyvai tų žmonių, kurie ke
liausią į Rusiją. Ji sake taip pat, 
jog tokiais pačiais tikslai^ kal
binęs ir kitus lietuvius veikė
jus. Ar kalbinime į tokį darbą, 
arba ir apsiėmime tokį dąrbą 
dirbti gali būti koks parsidavi
mas ar Šnipystė — lai sprendžia 
sveikas protas ir logika.

Pagalinus, kalbintasis (V. K. 
Račkauskas) nevisai rimtai teat- 
sinešč į propoziciją, nes nenorė
jo tikėti, kad aliantai skirtų di
delius pinigus panašiems dar
bams tarpe ne-rnsą (Šiame at
sitikime — lietuvių); nenorėta 
tam tikėti tuo ihbiau, kad ne
manyta p. Pilėną esant taip įtek
mingu tarpe aliantų žmogum, 
kad jie galėtų panašų jo planą 
priimti ir milionus dolerių skir
ti be konrolės ir be matomos a- 
liantams^ naudos.

“Vertimai, daromi SLA. ofi
se.” -— SLA. ofise, kaipo tokia
me, kiek mums žinoma, jokių 
vertimų paprastomis ofiso dar
bo valandomis nebuvo daroma. 
Jei ofiso darbininkė (p. Alytic- 
nė) darydavo vertinius atlieka
momis nuo savo darbo valando
mis —* tai ne keno dalykas. Tuo 
labinus, kad p. Alyticnė mane 
atliekanti naudingą ir reikalingą 
lietuviams darbą. Prie to versti 
straipsnius p. Alytienė sutikda
vo jau ir dėl to, kad ji daug ver
timų atlieka netik SLA. ofisui, 
bet ir anglų įvairioms mokyk
loms ir įstaigoms. Ant galo, ver
čiami buvo straipsniai jau tilpę 
liet, laikraščiuose—o dalykų, ku
rie yra spaudoje skelbiami, nie
kas neslepia ir nesibijo. Straips
niai, versti anglų kalbon, kaip 
girdėjome iš p. O. Alytienės, bu- 

•vo vien lietuvių politinių reika
lų parėmimui ir užtarimui, — 
,pav. p. J. O. Sirvydo straipsnis 
“Musų (‘rodo” ir kt.

- -K. * '

Paskelbimas p. K. šliupo strai 
psnio “Tėvynėje.” — Pono K. 
Šliupo straipsnio Brooklyne tar
pe lietuvių negalėjome nepaskel
bti “Tėvynėje” vien jau dėlto, 
kad buvo prasiplatinusios kal
bos, buk “šnipai” parduodu lie
tuvių tautą, buk jie randą SLA. 
ofise sau prieglaudą, buk SLA. 
ofisas suteikiąs jiems informa
cijas apie lietuvių reikalus ir t. 
p. Gavę p. K. Šliupo straipsnį, 
svarstėme, kas daryti. Nenorė
dami duoti progos daugiau dar 
kalbų leisti apie SLA. ofisą, da- 
vėn0 tam straipsniui vietą, rei
kalaudami (redakcijos priera
še) nuo p. K. šliupo platesnių in
formacijų ir pasiaiškinimų. Po
nas K. šliupas mums jų nepri- 
shurtė, nors ir žadėjo.

Komisijos Rezoliucija. —Vie
toje p. K. šliupo straipsnio, ga- , 
vome iš Tautinės Tarybos Ko
misijos rezoliuciją, parašytą to
kiu styliumi ir tokia forma, kad 
netik nenušviečįa dalykų, bet da 
labiau jie užtemdyta ir mesta į- 
tarimas ant vieno žemiaus čia 
pasirašiusiųjų (A. B. Strimai-i 
čio), p. O. Aly tienės ir p. A. Rim
kos. Jei “Tėvynė” butų patalpi
nusi tą rezoliuciją, tai visi tie.| || 
trįs žmonės butų turėję užtekti

Ar skaiu- 

apsdreiški-

2-rae migšUm. CHICAGO, IMfe 
FAIR” Dept. sankrovos,

ikaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12, -

jeigu jus kankina viršjainčti 
j Nebrangios kainos.

D r. F. O. CARTER
120 SO. STATE STRBET.

1-Tnos darys iki
V : nuo 9 iki 7 m

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE

Kaltai, Skaityti, Rąžyti AafUžkal

30
Kalbėt
Ukclfy

mu-

V. K. Račkauskas
A. B. Strimaitis.

Nauji Raštai
Redakcijai atsiųsta 'paminėti 

sekami nauji leidiniai:
Vėliavos Aky vaizdo je. Fran- 

culziškai paraše Julės Venio. Lie
tuvių kalbon vertė J. A. Chmie- 
liauskas, Chicago, III. Išleista 
“Lietuvos”. 1917. Psl. 205—Paša 
kojinius. Gale pridėta “žodynė
lis svetimų, nesuprantamų ir ma 
žai vartojamų žodžių, pavarto
tų šioje knygoje.”

Apsisaugok, kad panašiai ne
atsitiktą. Parašė A. B. Strimai
tis. SLA. leidinys 32.

Penkiolika taisyklių sveikatos 
užlaikymui. Parašė Irving Fish- 
er. Vertė V. K. Račkauskas S.

Aprūpink save, aprūpink savo 
šeimyną. Parašė A. B. Strimai
tis SLA. leidinys 34.

Apdrauda ir Pašalpa. Frater- 
nalių organizacijų peržvalga. Pa 
rašė A. B. Strimaitis. SLA. lei
dinys 35.

Darbininkų padėjimas Ame
rikoje. Trumpa Amerikos Dar
bo Istorija. Payašč K. S. Kar
pavičius. SLA, leidinys 36.

Namų ir ypatos hygiena. Pa
raše F. Matulaitis, M. D. SLA. 
leidinys 37. į t z

Iš Lietuvos Historijos. Lietu
vių Tautos Historijos Apžvalga. 
Parašė R. Karuža, SLA. leidinys 
38. ' • .

Ruožai iš Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Historijos. Pa
rašė V. K. Račkauskas. SLA. lei
dinys 39.

(Pastarieji penki leidiniai (nn 
35—39) skiriami SLA. Apdrau- 
dos ir Sveikatos Savaitės paskai 
toms).

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. tlabted St.. Chleafo. IU.
Katapas 18408 gatv.

Famf lėtai 
erif.it I-

Per laišku?, 1š praktiškai Butai* 
syti; ypač tam tikslui lekcijų, 
gali Lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitybą, raštų 
ir gramatika. Reikalauk paaiš- 
kittHmo; prašinėk už 2c markę.

MOKINAME JT KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų Mokinėtos šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viskų Aiškinam Lietuviškai.
AflEMCAN C8LLEGE PREPAR- 

ATORY SCBOOL
(Aaterfeta $d»el ef belupu)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

AK TURITE 
SKOLININKĄ, 
kurs nenori ge
ruoju atsiteisti, 
Jeigu taip, tai 
paduokite savo 
skohniffkp 1 
musų rhnkas. 

 

Mes esame pasekmingi visbįių 
skolų kolektoriai. Mųsu b 
pasiekia ir atgatina nea 
mas skolas visose dalyse 
kps, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
j musų ofisų ypatiškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so:

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted stn Chicagp, III.

Geriaus ii Krautuve 
dcl pirkinio ir taisymo vtafth) daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levar- 
vellų ir kitokių. Kas ką pirksit pa« 
mane, tai aš viską gvarantuoja —> 
kad auksą pirkaite, auksą ir gausit 
Jei riebus auksas, tai $50 uagrodo* 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
>kanii

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pat mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvargkrtuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialiai!*. 
PETER A. MILLER, epticmn 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chtcafe.

s 
tgaunn- 
Amcri-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimfnaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro

Namų Ofirtas: 
>121 S. HaHted St. 

Ant trečių lubų 
Te). Drover 1910

Miesto Ofisas:
117 N. tartom lt 

IIHMMtyBMs.
Tel. Central 4411

DR.B.M.GUSEI
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St kertė 32 at.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
. OFISO VALANDOS: 

iki t ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir ilso 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telcphone Yards 687

I i DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

i OFISO TEL. Boulevard 4OT4 
Gyveninio Tel. Canal MG8

Tclcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SU Chicage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Uk 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt SU 
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tel. Canal 3877.

DR. W. YVSZKIEUltt

LIETLVIŠKA8 AKIŲ GYDYTOJA* 
Ku turi skaudamas arba ailpnaa akik 
yalvoti skaudėjimo. atsilankyk ito fc** iMm į

1155 Milwaukee Are.
Valandos: Nuo 9 ryto iki © vatam 
V«dU>Un»nP< -ano 9 rrto iki 1 po pMl

Tclcphoue Drover 9691

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chicago, 

\ Tol. Drover 7179.

ramser
PECIALISTAS

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 
Specialistas Moteriikų. Vyriiht, Valo* 

Ir visų chrontetaj liaų. *
VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po plotų, f—a 

vakare. Nedėldienkiis 10—1 po pM*.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 St 

CHICAGO. ILL.

Prirenka visiems tinkamus akinius, essaas) 
nuoji ii patarimui duoda dykai.

788-88 Milwaukee avė., arti CMea*a av. »♦ 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 Uryto iki taka 
rui. Nedėliomis nuo 9 ilryto iki 3 pa pista 

Tel. Uaymarket 2484.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
PaneMlyj, Ketverge Ir Snbatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subntos vakarais Ir nedfiliomh plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-ra GATVt

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITli
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted S t- Chiearo

erif.it
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. Liet. Socialistų
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. I8th St., 2 augštas

TF.t.EF. CANAL 1730

Adv.KAZIMIERASGUGIS

Bandant parduoti už $75.001 šiandie įvyksta Dramatiš- 
yogtą automobilių prokuroro Ratelio susirinkimas p. 

areštuoti Sam j jvfeldažio svetainėje, 2242 W. 
sayiinnkas i>ne^;!].(Į p] pradžia 7;30 va], 

vakaro.
Kadangi randasi daug ne

atidėtinų reikalų, tai šiuo vi
si nariai yra maloniai prašo
mi atvykti įusirinkiman.

Valdyba.

JIEšKO PARTNERIŲ PARDA

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio įlinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki lt vai. ir nedeldieniais. 
Adresas: 731 W. 18th St., 2-ras 
augštas, J. H. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
štesnįjj teismą teisėjų kreipki
tės i viršminėtą vietą. Laiškais 
kreipkitės i centralinio komite-Į 
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis. 1810 S. Halsted St.

REMIA d. K. GUGIO 
KANDIDATŪRĄ..

\Vesl Sules Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašelpinis Kliubas 
savo susirinkime, laikytame ne-

juno svetainėje,, 2334 S. Leavitt 
St. priėmė revoliuciją, pa remia
nčią adv. K. (ingio kandidatūrą

Kandidatas į Cook apskričio 
Augštesniojo Teismo 

teisėjus.

(Judge of Supcrior Court of 
Cook County) ir prisižadančią 
skatinti kaip narius, taip ir vi
sus kilus lietuvius dienoj rinki
mų. lapkr. 6, balsuoti už žino
mą lietuvių veikėją d. K. Gugj.

P. Kabialis, pirm.
4 J. Krūmas, rast.

4 darbininkai
* užristi eksplozijoj.

m-

Chicmms Lietuviu Vyru Cho- 
ras rengia gražiu vakarą, su dai
nomis ir kitokiais pamargini- 
mais, taipgi šokiais, subatoje, 
spalių 27 d., abiejose Mildos sve
tainėse, 31 12 S. Halsted St. Pra- 
džio 6:30 v. v. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti, o jie pasirū
pins visus užganėdinti.
Valdžios nustatytos 
kainos Chicagoje 
Cukrus, burokų arba

plodavus tarpinamajai krosini 
SujK'rior Stove dirhliivėj. 832 \V. 
Supcrior St.

Miltai

.> svaru maiš c
Bulvės

2.95 3.18
1.19 - 1.60
.36 .37c

Socialistų Tikietas Pienas (K
Condensed, geriausis 18

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkiniai įvyks lapkr. 6 d.:
FOR SUPER1OR COURT 

Seymour Stedman 
Otto Chfistensen 
('ari Strover 
Leopold Saltiel 
John M. W ork 

. Uhristian Meier
Sthnuel Block

T? «‘ •Kasimir G ūgis
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

Prastesnis *16 18c
Evaporatcd, nesald. 13 15c 
šitokiomis kainomis groser- 

niukai turėtų pardavinėti virš- 
minetus daiktus. Jei kuris jų 
neparduoda ta kaina, nepirkite, 
bet jieškokite tokių, kurie par
duos jums šiomis kainomis.

Socialistai 
laimės.

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy

VViiliam A. Cunnea
To fili vacancy

Louis J. Delson

Miss Aįyies L. Skelly, 827
43 St. areštavo G. W. Froelich 
ir J. S. Level. Kaltina juos iš
gavime iš jps prigavingais bu
dais akcijų, nuosavybių ir ki
tokiu vertingų popieru už $300,- 
000.

E.

kretorius AndreAv Lafin mano, 
kad šiuose rinkimuose laimės 
socialistai. Visi jų pastatytieji 
kandidatai i teisėjus bus išrink
ti. Tą savo nuomonę jis remia 
pranešimais iš visų wardų. Iš 
visų vardų ateina žinios, kad 
socialistai visur remiama. West 
Side balsuos už socialistų kan
didatus. Taip pat North side 
ir South Side, Į pietus nuo 63 ga-

Kam tatai žinotina

Kas lietinių yra pirkę keli 
metai atgal lotus Lena Parke,

socialistus ir jų iškeltus obalsius.
Reikia tik daugiau darbo, dau

giau agitacijos, o socialistų lai
mėjimas užtikrintas “Chicago 
bus musų.”

Persikėlė
lygiai 2 vai. po pietų, po nume
riu 1533 Mihvaukee avė., arti 
Robcy gi., ] 
bai svarbu. —A. Kaufman. 

--- j_____ ___

Mrs. A. M. Kaktiene, akuše
re, gyvenusi po 1703 N. Hoyne 
avė., persikėlė i 1436 N. Ash
land avė. Tel. Armitage 6580.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi PennsyIvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelpfrijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. L'ždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie- . 
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

investiagtoriui, 
G lase r, garažo 
35tli ir Morgan Sis., Arthurj 
Tray ir Sol. Friechnan.

Jiems primetama konspiraci
ja. Buk Glaser palikęs savo 
$800 vertes automobilių ties 14 
ir Michigan avė. ir pastarieji du 
su žinia savininko jį pavogę. 
Glaser pareikalavęs apdraudos, 
o pastariemsiems leista parduo
ti automobilių ir pasilaikyti pi
nigus.

Rockford, III.—Rockfordo Draugi
jų Tarybos susirinkimas įvyks pėt
nyčioj spalių 26 d. 7:30 vai. vakare 
po num. 1012 S., Main St.—Visų pri
gulinčių draugijų prie Tarybos įga
liotiniai malonėkite pribūti pažymė
tu laiku: —B. P. Diliunas, Tar. Pirm.

Reikalingas pusininkas prie saliu- 
no biznio. Raudos nemokėsi — ttv 
riu savo namą. Atsišaukite, greitai į 
hamo savininkę, 2-ras augštas—prie
kis, 1737 So. Union avei, Chicago.

PARSIDUODA Vįctrola (grafofo-
nas), ką tik pirktas, kuogeriausia'f 
me padėjime. Parsiduoda iš prie-
žasties išvažiavimo
3127 S. Union Avė.

į kitą miestą.
Chicagoi,

REIKIA DARBININKU

REIKALINGAS

NORS-K1EK PATYRĘS DARBININ

KAS DIRBTI ANT LINOTYPE MA
ŠINOS. TUrF GERAI MOKĖTI

W. Ladowinski, našlė, 1929 
Mihvaukee Avė. mirtinai apde
ginta eksplodavus gasolininiam 
vandens šildytojui.

SLA. 36 kuopos paskaitos
S.L.A. 36 kp. laike Apdraudos 

ir Sveikatos savaitės rengia vi
są eilę paskaitų.

Tos paskaitos atsibus Mildos 
svetainėje ant viršutinių lubų se
kančiais vakarais:

skaitys: “Ruožui iš S.L.A. histo- 
rijos.

Belo bus paniarginimų: Riuzi- 
ka, dainos. Prasidės 7:30 v. vak. 
Inžanga 10c, bet kožnas atsilan
kęs gaus po dovanėlę -

Kuopa kviečiu visui lietuvius

ATSIIMKIT LAIŠKUS

Jeigu adresatai neatsiims 
iki Lapkričio-Nojf. 1 d. savo 
čia paskelbtų laiškų, tai su
grąžinsime šiuos jų laiškus 
pačtan.

meninis laiškai

Bružas A
Biazek M

Brudrikas P

t iusens \V

.luzulinas John

Jovaišis Karolius
Mele.šis Juozapas 
Mickevičius Julius
Pilulis John
įĮLa’is Jobu (Registruotas) 
Satkuhas J.
Samuolis \Vni.
Sadauskas John 
Urbonas J.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiam* 

be uimokesties. Pranešimai turi būt priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu. Ganai 1506. 
Priduoti tų pačių dienų, kada snąusdinąmas 
lienraMis, nebegali būt įdėti.—“Mauj.” Red.fauj.” Red.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ge- 
ueralū repeticija įvyks pėtnyčioj, spa 
lių 26, 7:30 v. v. P. T. Radavičiaus 
svet. 936 W. 33rd gi.—Visi nariai bū
tinai atvykite.

'Nedėlioj, spalių 28, repeticijos j- 
vyks ne. iš ryto, bet 4 vai. po pietų. 
-^Kviečiami nauji dainininkai pri
sidėt prie, musų didžiulio chorb. Pri
sirašyti galima repeticijų .susirinki
muose. v .—Ch. L. Vyrų Choras.

Rockford, III.—Lietuvių Socialistų 
75 kuopos ir Lietuvių Socialistų Jau
nimo Ratelio lavinimos vakaras j- 
vyks nedėlioj, spalių 28, 7 v. vakare, 
švedų socialistų svetainėj, 702 
gat., I " ‘ "
draugės, malonėkite atsilankyti. Bus 
puikus programas, 
dainų, deklamacijų, monologų ctc. 

—P. Louis.

! —7th 
kampas 6-tos avo. Draugai ir

susidedantiš iš

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos sausio 
1 d. rengia vakarą M. Meldaž.io sveti, 
Lietuvių Jaunimo Ratelis vaidins 
dramą “ValkataTodėl prašome ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die
ną. •>-M. Churlis.

Agitacijos komisijos LSS. 22 kp. 
susirinikimas įvyks pėtnyčioj, spa
lių 26 d., M .Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd pi. 8 vai. vakare.—Visi ko
misijos nariai malonėkite būtinai at
silankyti, taipgi ir šiaip kuopos na
riai atsilankykite, nes mums reikia 
daug darbininkų varymui rinkimų 
kampanijos. Nepamirškite.

—A. Ambrazevičių.

..Cicero distrikto Naujienų šėrinin- 
kų susirinkimas bus pėtnyčioj, spa
liuko, 8 v. vak., Tamųliuno ir Gud
galio svel., 1117 S. 49 avė. Susirinki? 
le visi. —Valdyba.

Didelis viešas susirinkimas! Lietu
vių Slock-yardų darbininkų atsibus 
Radavičiaus svetainėje, 936 West 33Į 
čia gatvė, surengtas nėr American 
Fcderation of Labor, Ketverge, spa
lių 25 d., 8 Vai. vakare. Kalbės gar
sus kalbėtojas P. Grigaitis “Naujie
nų” redaktorius,—Jeigu nori pasimo
kyt kaip iškovot geresnę užmokes
tį ir trumpesnes darbo valandas, tai 
ateik į šį milingą ir atsivesk savo 
draugus. Inėjimas liuosaš.

Cicero, III.—spalių 25 d. Liet. S. J. 
Lygos 2-roji kuopa turės lavinimosi 
susirinkimą Tamaliuno ir Gudgalio 
svetainėj.—Tos kuopos lygiečiai visi 
privalote būti svetainėj 8 vai. vaka
re, nes išgirsite ką naujo. —Valdyba.

GERIAUSIA PROGA
Iš priežasties išėjimo į kariuomenę 

labai pigiai parsiduoda gerai įtai
syta Duonkepykla (Bakery) apielin-, 

.kčj apgyvento! lietuvių, lenkų ir ki-i 
tų tautų. Atsišaukite:
2334 So. Oakley Avė. Chicago.

Telefonas, Canal 1667

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnįir haresnĮ darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 
_ LEVESKĮO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už maža 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, LaiA 
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCH00LH1GH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cija* atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalautame 
dalyko arba kurso.
G .J.Leneskls, 3311 W.61 PI. Chicago

UM’ikftlGUk Mmo

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARES

Lieb. Jan. Vyrų ir Moterų Pas. Kliu 
bo balius Įvyks nedėlioj, spalių 28 
d. A. J. Lauterbach sveti, 4819 W. 
12th St., Cicerų, III. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti. — . . , .

Viršminėto Kliubo susirinkimas 
atsibus panedėlyj, spalių 29 <k Thė 
Club House, 3120 W. 12th St. Chica
go, III. :| i , .. .—Valdyba.

L.M.P.S. 9 kuopos clforo repeticija 
po vadovyste gerb. p-ios Gugienėš 
esti kiekviena seredą lygiai 8 v. vak. 
Mark VVhite Sąuare svet., Halsted ir 
29 gatv.—Visos choristės ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos ptjnktuališkai lankyties 
paskirtu laiku, —Komitetas.

St. Louis, Mo.—LSp. 44-oji kuopa 
rengs kas ketvirtas nedčldienis de
batus Knygyno svetainėj, Cass ir 14 
gal. Pradžia lygiai. 3 vai. po pietų. 
Pirmi debatai įvyks spalių 28 (Į, 
tema: “Dclko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame nteili į debatus ir vie
šai gvildenti pąkeltus klausimus, vie
loj leisti laiką veltui.

—Rengimo Komitetas.

Mihvaukee, Wis.—S.L.A. Apdrau
dos ir Sveikatos savaitėj 177 kuopa 
rengia paskaitas ir prakalbas John 
Bonk svelainėie, 719 First aye., cor. 
Burnham St., šitaip: 23 spalių, utar- 
ninke, Paskaita—Darbininkų padėji
mas Amerikoje. 25 spalių, ketverge,

spalių, pėlnyčioj, paskaita—Namų ir 
Ypalos llygicna. 28 spaliu, nedėlioj, 
prakalbos. Prasidės: šiokiais vaka
rais 7:30, Nedėlioj—2 vai. po pietų.

Organizatorius.

Lenkai Socialistai 12 ir 11 vvardo 
suvienytomis spėkomis rengia didelį 
šokamąjį vakarą, Czenvea svetainėj, 

19 gat.,i kampas Oakley 
spalių. Pelnas skiriamas 
Rinkimų Kainpanijos lė- 
alsilankyli lietuvius.

...“Komitetas.

padengimui

LSS. 81 kuopos buvo tilpęs prane-
mono sapnas”. Tas nutarimas lapo 
atmainyta. Vieloj lo bus lošiama 
“Kares Nuotakos”, gruodžio 1 dieną 
1917. Kilos LSS. kp. .Chicagoj ir 
pažangiosios draugijos malonės ne
rengti tuo pal laiku panašių vakarų.

'^-Renginio Komitet.

Smulkus Skelbimai

kasdien skaito 
Jie turi

Smulkiems pasfekdbimams kainos:* 
1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai,

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltjsi tai geriausia 
priemone liek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas
tūkstančiai žmonių, 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Admiijistracija, 1810 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau savo pusseserų: Marijo

nos ir Katrinos Sakalauskaičių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
Aleksandrovsko vol., Daugų parap., 
Daskonių kaimo. Jos pačios arba kas 
jas žinote malonėkite pranešti.

Viktorija Sakalauskaitė, 
P O Box 246, Mdro.sc Park, III.

Pajieškau savo pusbrolių: Juozapo, 
Antano ir Felikso Prievolių, paei
nančių iš Kauno gub., Ukmergės pav. 
UŠpalių valsčiaus, šeimyniškių kai
mo. Apie 5 metai Amerikoj. Kas ži
not, ar jie patįs malonės atsišaukti.

Br. Nania'juška,
1639 Girard St., Chicago, 111.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario prie blaivų 
žmonių su valgiu ir elektros šviesa. 
Turi.but Northside. Atsišaukite grei
tai. A. Vilutis,
4906 Wabansia Avė., Chicago.

REIKALAUJU kambario Chicago- 
je; geistina butų švariai užlaikomo 
ir šilto. Malonėkite atsišaukti laiš
ku. ♦ P. G.,
3001 S. Ųalsted St., Chicago, III.

TA!"

RANDAI

ANT BANDOS 3 KAMBARIAI la 
bai pigiai, ant 1633 S. Canal st. ii* ; 
kambariai, parankus daktarui dėl o 

\fiso, 1749 S. Halsted St.

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA.
“NAUJIENOS”

1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNYJE 
PADARYS DAUGIAU PINIGŲ, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
ROS VIETOS DEL SALIUNŲ.

MONARCIL BRAVARNe
21 IR WESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO
' ..į...!.—.............. .........................JI

REIKALINGA merginų virš 16 me
tų siuvimui ir vyniojimui langų už
dangalų. Gera mokėsiis.
320 AV. Polk SI., 6-1 as augštas. (’.hgo.

ATSILANKYK1TE ypatiškai kas 
norite geros vietos dėl karčiamoš. 
951 W. 19th St. Chicago/

DYKAI! DYKAI!
pabar yra jusy proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. ___

lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
Šitą, kad atsimintume! musų adresų.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

At.i-

RAKANDAI
t1A5TERi I5Y5TEH

REIKALINGA kriaučių prie vyriš
ko kostuinieriško darbo. Ateikite 
tuo jaus. ST. ALEKNO, 
911’ W. 33rd St., Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs 
gera mokestis. Atsišaukite 

Sk rudenis,
4500 So. Ilermitage Avė.,

barberis, 
tuojaus Į

-------------------------- -------------- 3---------
REIKALINGAS čeverykų taisyto

jas pirmos klesos žmogus. Gera mo
kestis. Pastovus darbas visiems 
metams.
ANDERSON SilOE REPAIR CO., 

11031 Michigan Avė., Chicago

' EXTRA ■
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, IR-

Čia Yra J ūsų Proga :
Gauti geresnį darbą ir dau-

., giaup inigų. (
i Visur reikalinga daug kirpė^ 
ii], trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preSerių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patfenos daromos pagal J vi

sų mierą—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygas; "

Mastcr DesigninK'school
J. F. Kasnicka, Perdėtinia

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-117, prieš City Hali

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namu darbo. Geri namai. 
Pastovus darbas. Geri žmonės.

Už BILE PAS1ULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jcxvei point už $60.
1520 N. Avė. 1-inas aumštuN

REIKALAUJA leiberių 
rąstų iš karų. Pastovus

AVJLMAM MOKIUS and
56 ąnd Morgan Sis.,

7----------------
iškrovimui
darbas 9%

SONS CO,

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 vietrola ir rekordai— 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie avė.; 

Chicago, 111.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas S02-904 National Life Bldg:., 
29 Su/La Saite St., Chicago, Dl.

Tcl Central G390-6891. Atdara: 
Utarnlnko, ketvergo ir subatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 M1IAVAUKEE AVĖ., Chicago, III.

Tel Ilumboldt 97.

REIKALINGAS bučeris .Atsišauki
te greitu laiku. SI. Alialiunas, 
4939 Baring avė., East Chicago, lud. 
9 Tel. Easl Chicago -503 J.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių velk naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Prieš 
Ilumboldt Park. Chicago.

Tol. Armitage 6580 H

AKUŠERĖA. M. KAITIENĖ
Sugahiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

REIKALINGAS geras duonkepys. 
Turi būti patyręs savo darbe. Gera 
mokestis.

MAROZAS BROLIAI
4617 So, Paulina St., Chicago, III.

NAMAl-ŽEMĖ

REIKALINGA moteris turinti ge
rą patyrimą prie sortaviino skudu
rui. Užmokestis gera.

O. ZALDEN
6136 *So. Ručine avė., Chicago.

IŠSIMAINO geras namas ant salių- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 1515 S. Union Avė., Chi- 
cago.

Apsvarstykit 
Gerai.

J. Grig.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA lietuviškai kalbanti 
pardavėja.

STERNS DRY GOOI) STORE 
3442 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA moterų prie tvarky
mo skudurų. Pastovus darbas.
1820 \V. 141h .St., Chicago.

REIKALINGA vedusi pora, moteris 
neinanti į darbą, prižiūrėti namus. 
Aš ir mergaitė 12 metų. Aš esu aku
šerė ir man dažnai prisieina išeiti iš 
namų. Kambarį duodu dykai. ‘At
sišaukite J Ponią P. Urbon, 
3313 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI

IŠPARDAVIMAS AN'f AU*KCLIO
NO STALIORIŠKŲ ĮRANKIŲ SU VI
SOMIS MAŠINOMIS IR STAKU IR 
DAUG GATAVŲ FRĖMŲ ĮVYKS 
SPALIŲ-OCTOBER 26 DIENA, PET- 
NYčIOJE, 9 VAL. RYTO.
2631 SO HALSTED ST., CHICAGO.

PARDUODAMA pigiai barzdasku- 
tykla 3 krėslų. Gera viela lietuviui. 
1040 E. !)3rd SI. Chicago.

PARDUODU labai geTbje vietoje, 
bučernę ir grosernę. Biznis išdirb
ius per ilgą laiką to palies žmogaus. 
Pardavimo priežastis -7- savininkas 
nusipirko farmą, lai nori tuoj par
duoti. biznį ir išvažiuoti Į savo far
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig- 
hton Purk, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Jloyne avė., Chicago, III

PARDUODU KABA.
Turiu parduoti karą atimtą už m’ort- 
gečius. Aš neturiu jokid biznio. Ka
ras geras darbui—Abbott Detroit, Le- 
mousine, ant 7 pasažierių. Del biz
nio labai geras. Mano adresas: 
1727 S. Union Avė. Chicago, 111.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTER1SKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprAda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Už $10 ii- 
inokinam jus siut visokius drabužiu*- 

DRESS MAKING COLLEGES,
2336 W. Madison gat., Westera ava. 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wclls rat.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi- 
iau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

z i Paklauskite 
<■ lietuvių, kurie

______ ■ žino, šimtai 
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitič
1617 N. Robey St.,

Prie Mihvaukee ir North Avės.
hieago.

Dr. H. R. KRASNOUV
Chirurgija ir Veneciškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 diena t 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: ncdčldisniais 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 040.

1346 So. Halsted St.
Phonc Canal 538

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mr 
' tiį! kaipo patyręs gydytojas, chirurgu* 

ir akušeris.
Gydo aštrias i» chroniškas ligas, 'v • 

rų, moterų ir valkų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pn« 
taisos.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
1 St. netoli Fisk St.
s š VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, v 

C 8 vakarais. Teiephone Canal 3116 
GYVENIMAS: 3412 S. Habted.-Str^ 

•P VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterų, Vyry ir Vaiky Liga*
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 12 ir nuo 4—6 vakaro 
Telephonc Victor 790, Dili. Sidney 874 
* Rcsidcnce Telephonc St. Clair 174. 
Adresus: 109 Sidney St., St. Loute, Mo.

Dr. A. R. BlumenthalTeiephone Ilumboldt 1273.

M. SAHUD M. D.
Senas ' Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

K:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

4619

AKIŲ SPECIALISTAS J
Akis Egzaminuoja Dykai g 

ta Gyvenimas yra tai- • 
A . čia s, kada pranyksta ■ 

regėjimas. H
Mes vartojam pags- ♦ 

■1/ rintų Ophthalmomat- ■ 
V jr er. Ypatinga doma 1 
F/t atkreipiama i vaikus. ♦ 
Įr Valandos: nuo » ryte ■ 

iki 9 vakaro: nadU4. ▼ 
nuo 10 iki 11 disng

So. Ashland Avenna, 
Kampas 47 St.

ephone Yards 4317 
+«»♦«»


